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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 7 /2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  

w Szczecinie przy ul. Kruczej 17. 

 

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO  

§ 1 

Regulamin przetargu pisemnego zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa  

i przebiegu przetargu dotyczącego sprzedaży samochodów osobowych stanowiących składniki 

majątku ruchomego należącego do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  

w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 (dalej DPS).    

§ 2 

1. Przetarg na sprzedaż samochodów ma formę publicznego przetargu pisemnego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 

1) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,  

2) złożenie oferty pisemnej (załącznik nr 1 do  Regulaminu) w terminie podanym  

w ogłoszeniu, 

3) wpłacenie wadium wynoszącego 10 % ceny minimalnej w wysokości i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.  

§ 3 

1. Przetarg pisemny prowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17. 

2. Do obowiązków komisji należy przygotowanie i opublikowanie na stronie internetowej 

ogłoszenia zawierającego m.in. termin składania ofert, termin otwarcia ofert, przedstawienie 

ceny minimalnej z podatkiem VAT ustalonej według wartości oszacowanej na podstawie 

wyceny rzeczoznawcy, wzoru umowy sprzedaży, danych technicznych pojazdów.  

3. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez 

Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną protokołu komisyjnego przebiegu przetargu 

potwierdzającego sprzedaż pojazdu. 

4. Komisja przetargowa udziela wyjaśnień oferentom oraz umożliwia przeprowadzenie 

oględzin pojazdów przed terminem składania ofert. 

5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 

1) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice  

i rodzeństwo, 
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2) osoby, które pozostają z osobami prowadzącymi przetarg w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego 

przetargu.  

§ 4 

1. Oferty składane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Formularz oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia i godziny wskazanej  

w ogłoszeniu o przetargu pisemnym. Na kopercie należy umieścić informację: „Przetarg 

pisemny  - sprzedaż samochodów. Nie otwierać przed …” 

3. Zaoferowana w formularzu oferty cena stanowi wartość minimalną wskazaną w ogłoszeniu 

powiększoną o nie mniej niż 50 złotych. 

4. W przypadku otrzymania ofert o tej samej cenie, komisja przetargowa zwróci się do 

oferentów o złożenie ofert dodatkowych w nowym ustalonym terminie. 

5. Uczestnik przetargu może złożyć  jedną ofertę, na jeden lub dwa pojazdy. 

6. Komisja wybiera Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, a w przypadku złożenia jednej 

oferty – tego Oferenta. 

7. Nabywca samochodu jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 

dni po udzieleniu mu informacji przez DPS o wyborze oferty. 

8. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 

2) gdy nie wniesiono wadium w terminie i pełnej wysokości, 

3) oferta nie zawiera danych wymaganych określonych w ogłoszeniu o przetargu, oraz gdy dane 

te są niekompletne lub nieczytelne, a wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową 

ofertę, 

4) uczestnik przetargu zaoferował cenę poniżej ceny wywoławczej. 

§ 5 

1. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w walucie polskiej. 

2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy podany w ogłoszeniu  

w terminie umożliwiającym wpływ kwoty wadium na rachunek przed upływem terminu 

składania ofert. Dniem wniesienia wadium jest dzień uznania na rachunku bankowym DPS.  

3. Nie wniesienie wadium stanowi podstawę do odrzucenia oferty. 

4 .Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, 

będzie zwrócone w terminie 7 dni. 

5. Wadium nie podlega oprocentowaniu. 

6. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. 
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7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli DPS odstąpi od przeprowadzenia przetargu. 

8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg uchylił się 

od zawarcia umowy sprzedaży. 

9. Umowa sprzedaży zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wpłaty ceny nabycia. 

10.Wydanie nabywcy przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

§ 6 

1. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie przy ul. Kruczej 17 może 

odstąpić od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny. 

2.  Regulamin przetargu pisemnego i wzór umowy są dostępne na stronie internetowej DPS. 

  

 

 

 

 


